
Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej  

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie  

w roku szkolnym  2020/2021  

 Proszę o objęcie mojego dziecka opieką w świetlicy szkolnej od dnia …………….. 

 

 Dane osobowe dziecka  

Imię i nazwisko dziecka  

  

Klasa  

 Dane rodziców/ opiekunów prawnych  

Imię i nazwisko matki  

  

Numer telefonu matki 

Adres e-mail 

  

Numer telefonu do zakładu pracy matki   

Imię i nazwisko ojca 

  

Numer telefonu ojca 

Adres e-mail 

 

Numer telefonu do zakładu pracy ojca  

 Godziny pobytu dziecka w świetlicy  

 Przed lekcjami (od – do) Po lekcjach (od – do)  

Poniedziałek    

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

 Samodzielny powrót  

Wyrażam zgodę na samodzielny powrót mojego dziecka do domu o godzinie …............  

 i biorę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do domu  

 Odbiór dziecka ze świetlicy 
 

Dziecko należy odbierać ze świetlicy do godziny 15.30  

 

 

 

 



Do odbioru dziecka ze świetlicy upoważniam:  

Imię i nazwisko  Stopień pokrewieństwa  

    

    

    

    

    

 Moje dziecko będzie dojeżdżać autobusem – kierunek dojazdu………………………… 

 Przed lekcjami – proszę zaznaczyć X Po lekcjach – proszę podać którym 

autobusem 

Poniedziałek    

Wtorek   

Środa   

Czwartek   

Piątek   

Informacje dla rodziców  

 Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej tj. 7.00 -15.30.  

 Jednorazowe zwalnianie dziecka z zajęć świetlicowych odbywa się tylko w oparciu 

o pisemne zwolnienie  rodzica/opiekuna prawnego.  

 W przypadku rezygnacji z opieki w świetlicy szkolnej rodzice są zobowiązani 

do poinformowania o tym fakcie wychowawców świetlicy.  

 Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem świetlicy szkolnej dostępnym  

w świetlicy lub na stronie: http://sp2.murowana-goslina.pl w zakładce Szkoła/świetlica  

i zobowiązujemy się do jego przestrzegania. 

 Zobowiązujemy się do niezwłocznego zgłaszania wszelkich zmian istotnych ze względu 

na uczęszczanie mojego dziecka do świetlicy szkolnej zadeklarowanych we wniosku.  

 Oświadczamy, że wszelkie informacje w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą 

i jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.  

 Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia 

dziecka do świetlicy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i opieki, 

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. poz. 1000 z 10 

maja 2018 r. z późniejszymi zmianami).  

 

Murowana Goślina, dnia (data wypełnienia 

wniosku)  

Podpisy rodziców/  prawnych opiekunów  

 

 

 

http://sp2.murowana-goslina.pl/

